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Op zondag 30 januari zakten de Izegemse
N-VA – leden af naar ’t SoK in Kachtem,
niet alleen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie maar ook voor de verkiezing
van een nieuw afdelingsbestuur. De leden
kozen ook rechtstreeks een nieuwe
afdelingsvoorzitter en –ondervoorzitter.
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Peter Vermeulen nam dus afscheid als
voorzitter. Na twee bestuurstermijnen kon
hij statutair geen voorzitter meer zijn. We
danken via deze Peter voor zijn inzet voor
de Izegemse N-VA. Zijn engagement stopt
echter niet, want hij stelde zich opnieuw
kandidaat als bestuurslid en werd ook
verkozen.

Intussen werden een aantal functies verdeeld in het afdelingsbestuur.
Veerle Vandamme is de nieuwe afdelingssecretaris. Hedwige Desmet neemt opnieuw
de functie van penningmeester en ledenverantwoordelijke op zich. Bernard Depoorter blijft de organisatieverantwoordelijke
en Lothar Feys wordt de jongerenverantwoordelijke van de Izegemse N-VA.
Kurt Himpe wordt naast fractieleider ook
communicatieverantwoordelijke.
Meer info op www.n-va.be/izegem.

Kachtemnaar Nick Verschoot leidt vanaf nu
de afdeling, samen met Bart Dewitte die
als ondervoorzitter verkozen werd.
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: Arne Allosserie, Renata Blondeel,
Bernard Depoorter, Hedwige Desmet,
Marleen Duboccage, Inge Everaert, Lothar
Feys, Jan Maertens, Veerle Vandamme,
Dieter Vanthournout en Peter Vermeulen.
Met Arne, Lothar, Dieter en Veerle doen er
vier nieuwe bestuursleden hun intrede.
Een duidelijke verjonging. Bart Vandamme
stelde zich niet opnieuw kandidaat. We
danken Bart voor de jarenlange inzet voor
de N-VA !
De Izegemse mandatarissen namen niet
deel aan de verkiezingen. Zij zijn rechtstreeks lid van het afdelingsbestuur: de
gemeenteraadsleden Geert Bourgeois, Kurt
Himpe, Bert Maertens, Filip Motte, Piet
Seynaeve en Trui Tytgat en de OCMWraadsleden Bernhard De Muynck, Hein
Depoorter en Jan Verbeke.

Peter Vermeulen gaf de voorzittershamer
door aan Nick Verschoot.

Quiz Jong-VA op zaterdag 26
maart (om 19u.30 in het
Izegemse JOC). Meer info op
www.n-va.be/izegem.
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Izegemse handelaars protesteren !
De Izegemse handelaars gaan niet meer akkoord met de
handelswijze van het Izegemse stadsbestuur en
verenigden zich in de “Actie zelfstandigen Izegem”. In een
mail, gericht aan alle gemeenteraadsleden, somde de
actie-groep de grieven op: het Frunpark blijft een doorn in
het oog, in tegenstelling tot bepaalde persberichten
scharen niet alle handelaars zich achter het ontwerp voor
de heraanleg van de Grote Markt, de handelaars eisen
meer parkeerruimte, de communicatie over de openbare
werken loopt mank en volgens de actiegroep loopt de
Izegemse Unizo mak achter het stadsbestuur.
De brief van de actiegroep was aanleiding tot een
grondige discussie tijdens de gemeenteraadszitting van
maandag 28 februari. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte
interpelleerde het stadsbestuur.
“Verschillende studies over commerciële winkelcentra in
steden wijzen er op dat het Frunpark geen meerwaarde is

voor het Izegemse centrum. Aan het stadsbestuur om met
concrete gegevens het tegendeel te bewijzen”, stelde raadslid
Motte. “De N-VA heeft de voorbije twee jaar een reeks concrete
voorstellen gedaan voor de heraanleg van de Grote Markt en de
realisatie van meer parkeerruimte en een heus actieplan om het
handelsleven meer en nieuw leven in te blazen. Maar op
concrete acties van het stadsbestuur blijft het wachten. Ook het
communicatiebeleid van de stad en de participatiemogelijkheden van de betrokken Izegemnaars komen onder vuur te
liggen”, stelde Filip Motte. Hij riep het stadsbestuur op om te
stoppen met de monoloog en de dialoog opnieuw op te starten,
want het stadsbestuur kan de gefundeerde kritiek niet negeren.
Gemeenteraadslid Kurt Himpe wees het stadsbestuur er op dat
handelaars her en der individueel of gezamenlijk parkeerruimte
aankopen of huren. Dit bewijst dat er wel degelijk een probleem is op het vlak van parkeerruimte. “De N-VA heeft heel
wat voorstellen gelanceerd. Maar voorstellen van de oppositie
worden maar al te vaak weggeveegd”.

“Bouwwoede in Emelgem verantwoordt
vraag naar PostPunt”
In de Izegemse deelgemeente Emelgem werden in de laatste drie
jaar heel wat nieuwe woningen en bouwloten gerealiseerd of
vergund. En dat is volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe
een duidelijk argument om bij bpost opnieuw aan te dringen om
een PostPunt in Emelgem op te starten.

Raadslid Geert Bourgeois stelde afsluitend dat het
handelscentrum momenteel letterlijk en figuurlijk
zwaar gehavend is. “Ik betreur dat het stadsbestuur in
haar reactie tijdens de zitting laagdunkend doet over
de actiegroep. De betrokken handelaars doen dit enkel
uit bezorgdheid over de situatie en we moeten oor
hebben voor deze opmerkingen.”
Typerend was alvast de eerste zin van de repliek van
het stadsbestuur: ze waren verrast door de actie ! Hoe
wereldvreemd kan een stadsbestuur eigenlijk zijn…

“Uit gegevens die de dienst ruimtelijke ordening bezorgde, blijkt
dat sinds de sluiting van het Emelgemse postkantoor in 2007 niet
minder dan 178 vergunningen werden afgeleverd voor het
bouwen van eengezinswoningen en 6 vergunningen voor meergezinswoningen die 64 woongelegenheden omvatten. Er werden
sinds 2007 vergunningen afgeleverd voor het realiseren van 162
loten in verkavelingen”, aldus raadslid Himpe. “In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Emelgem zal er ook een
mogelijkheid zijn om het voormalige klooster in de Prinsessestraat om te bouwen tot 20 serviceflats en 23 huurappartementen. Aan de overkant van de straat zullen door de
bouwmaatschappij De Mandel 8 sociale huurwoningen en 6
sociale koopwoningen worden gerealiseerd”.
Nood aan PostPunt
Raadslid Himpe hoopt dat deze bouwwoede sinds de sluiting van
het Emelgemse postkantoor aantoont dat er een duidelijke
noodzaak is voor dienstverlening van bpost in de deelgemeente.
“En het resultaat van de bewonersbevraging naar aanleiding van
het opstarten van het wijkontwikkelingsplan voor Emelgem is
een bijkomend argument voor de vraag: van de 961 respondenten vond 74 procent dat er nood is aan een PostPunt. Het
Izegemse postkantoor of de bestaande PostPunten in Izegem en
Kachtem zijn geen waardige alternatieven voor het gesloten
Emelgemse postkantoor.”
Kurt Himpe, die deze problematiek al eerder aankaartte tijdens
gemeenteraadszittingen, dringt daarom bij het stadsbestuur aan
om opnieuw een vraag te richten tot bpost met deze cijfers als
argument.
Meer info op www.kurthimpe.be.

In 2010 stelden de N-VA – gemeenteraadsleden Filip
Motte en Kurt Himpe een actieplan “Winkel in Izegem”
voor. De N-VA was en is niet blind voor de problemen
van de handelaars en stelt voortdurend concrete
plannen voor. Het stadsbestuur legt ze meestal
gewoon naast zich neer…
Op www.n-va.be/izegem kunnen de N-VA - dossiers
over de heraanleg van de Grote Markt (2009) en het
actieplan “Winkel in Izegem” (2010) geraadpleegd
worden.
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GRUP “Mandelvallei Kachtem”
opnieuw in de startblokken
Tijdens de zitting van 28 februari vond ook de voorlopige
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Mandelvallei
Kachtem” plaats.
Volgens N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe is het een goede
zaak dat dit plan opnieuw op de politieke agenda staat. “Het
dossier sleept al hele tijd aan: in 2001 opgestart, zes jaar
geklungel door de ontwerper en in 2007 de afkeuring door de
bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De
reden van de afkeuring was drieledig: in de eerste plaats was
de uitbreiding van het bedrijf Decof niet in overeenstemming
met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het plan en de
voorschriften waren onduidelijk en het plan werd opgemaakt
door een ontwerper die niet bevoegd was.”
“We zijn intussen alweer ruim drie jaar verder voor een
voorlopige vaststelling van het nieuw uitgewerkt ruimtelijk
uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem”. De drie problemen
die geleid hebben tot de afkeuring van het eerste plan zijn
intussen uit de weg geruimd”, stelde raadslid Himpe.
“In het ruimtelijk uitvoeringsplan
staan echter enkele tegenstrijdigheden over de windturbines. Zo
staat er te lezen dat het plangebied
zich binnen een zoekzone voor een
windturbineproject bevindt en dat
er een stedenbouwkundige aanvraag is voor de inrichting van twee
windturbines, terwijl er in de
stedenbouwkundige voorschriften
staat dat binnen het uitvoeringsplan de inplanting van grootschalige windturbines verboden is”,
aldus Himpe. “Tegenstrijdigheid
troef !”
Maar N-VA – gemeenteraadslid kaartte ook de dubbelzinnigheid van het stadsbestuur aan. “Sinds de laatste
gemeenteraadszitting is er alweer veel gebeurd op het vlak
van het windturbinedossier. Aspiravi is gestart met de
voorbereidende werken voor de bouw van twee windturbines
langs het kanaal Roeselare-Leie, ondanks het beroep van de
stad Izegem tegen de vergunningen. We steunen het
stadsbestuur in het standpunt dat deze twee windturbines
daar niet thuis horen. Maar op 4 oktober 2010 keurde de
meerderheid wel een participatie in de kapitaalsverhoging van
EFIN nv goed. De motivatie was onder andere dat er verder
geïnvesteerd wordt in de tak van de hernieuwbare energie via
Aspiravi. Dus tegen de windturbines van Aspiravi en
participeren in de bouw van windturbines door Aspiravi?
Vreemde houding en in elk geval dubbelzinnig”, stelde Kurt
Himpe.
Raadslid Himpe vroeg ook aandacht voor de geluidsproblematiek van de E403 in het plangebied en stelde voor
contact op te nemen met het Vlaams Gewest en te ijveren
voor een groene bufferzone.
Meer info op www.kurthimpe.be.

Pastakaarting
In maart organiseert de Izegemse N-VA opnieuw een
kaarting. Na de boter- en koffiekaarting gaan de winnaars
deze keer weer met pasta naar huis.
Praktisch:



Op vrijdag 18 maart (vanaf 18u.00), zaterdag 19
maart (vanaf 18u.00) en zondag 20 maart (vanaf
10u.00 en vanaf 18u.00).
De kaarting vindt plaats in zaal Sportief
(Meensesteenweg 118, Bosmolens).

Kaarten te koop bij alle bestuursleden en mandatarissen.

OCMW-meerjarenplan 20102013 voldoet niet aan
uitdaging van de vergrijzing
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 februari vroeg
het stadsbestuur de goedkeuring voor het OCMWmeerjarenplan 2010-2013.
N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte begon zijn tussenkomst met een kritische noot over de financiële toestand
van het OCMW: “De vette jaren zijn voorbij, de reserves
zijn op en de gemeentelijke toelage stijgt van 2,1 miljoen
euro in 2006 naar minimaal 3,5 miljoen euro in 2012-2013.
Met andere woorden: een stijging van meer dan 70
procent.”
Inhoudelijk had raadslid Filip Motte ook een reeks
bedenkingen. “Is investeren in de uitbouw van opvangplaatsen voor asielzoekers een prioriteit als zoveel
Izegemse gezinnen moeten aankloppen bij het OCMW? Is
er aandacht voor eventuele leefloonfraude, een situatie
die bij andere OCMW’s meer en meer vastgesteld wordt?”
Raadslid Motte was wel tevreden over de plannen voor
een striktere opvolging van de tewerkstelling voor leefloners. Maar de resultaten blijven alsnog uit: in 2010
hadden maar 2 van de 180 leefloners een vaste job te
pakken. Amper één procent dus…
“De ingebruikname van de nieuwe vleugel van De Plataan
met 36 kamers is een goede zaak. Maar we mogen niet uit
het oog verliezen dat dit enkel een vervanging is van
bedden uit Ten Bos. Gelet op de problematiek van de
vergrijzing en het feit dat Izegem demografisch een
“oude” stad is, is een ambitieus beleid meer op zijn
plaats, met méér voorzieningen voor bejaarden die niet
langer thuis verzorgd kunnen worden”, besloot N-VA –
gemeenteraadslid Filip Motte.

